
 
                           
                       JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, a.s. 
                Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice 

 
  EXTERNÝ  VÝBER 
 

Odbor zamestnaneckých záležitostí vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu v útvare  
2100 – Odbor prevádzky JZ TSÚ RAO a FS KRAO 

technik pretavby    
Informácie o pracovnej pozícii 

 
Stručná charakteristika hlavných činností: 

•  vykonáva činnosti súvisiace s prípravou kovového RAO na pretavbu, prevádzkou linky na 
pretavovanie RAO a s manipuláciou s finálnymi produktami,  

• realizuje príjem kovových RAO z miesta ich skladovania na pracoviská pretavby. 
 
Miesto výkonu práce:   Jaslovské Bohunice 

Termín nástupu : 01. 03. 2023 

Mzda:                                     od 950 Eur   
(v závislosti od úrovne kvalifikácie a relevantných pracovných 
skúseností) + motivujúca výkonnostná zložka mzdy   

Kvalifikačné požiadavky na zamestnanca 
 

Požadované vzdelanie:  úplné stredné odborné vzdelanie     

Zameranie, odbor:  technické / strojárske   

Počet rokov odbornej praxe:  1 rok    
 
Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky: 
• zdravotná spôsobilosť pre prácu v prostredí ionizujúceho žiarenia  
• zdravotná spôsobilosť pre prácu v nepretržitej zmenovej prevádzke  - podľa potreby  
• psychická spôsobilosť na výkon funkcie 
• odborná spôsobilosť v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 o odbornej spôsobilosti - ŠVS 

VÚJE - V. kategória na JZ – výhodou   
• doklad zo zaškolenia na obsluhu zdvíhacích zariadení – žeriav   
• doklad zo zaškolenia na obsluhu tlakových nádob stabilných a bezpeč. príslušenstva 
• preukaz zo základnej odbornej prípravy na obsluhu motorových vozíkov  
• počítačové znalosti  - MS Office – Word, Excel  
• technické a analytické myslenie  
• spoľahlivosť, samostatnosť, rozhodnosť, zodpovednosť, flexibilnosť 
• vodičský preukaz sk „B“ 
• občianska bezúhonosť 
 
Kontaktné údaje:  Ing. Martin Drobný       

manažér odboru prevádzky JZ TSÚ RAO a FS KRAO 
telef. kontakt: 033 / 531 67 84   

 
Informácie o výberovom konaní:  

Ak máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu a spĺňate stanovené kvalifikačné 
požiadavky pre výkon tejto pracovnej pozície, zašlite prosím žiadosť o zaradenie do 
výberového konania  a štruktúrovaný životopis do 03.02.2023 na mailovú adresu: 
zamestnanie@javys.sk.  
 
V Jaslovských Bohuniciach,  
dňa 19.01.2023 
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